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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه وسلم  ،رب العاملني احلمد هلل 
 .تسليًما كثريًا إىل يوم الدين

 ،أما بعد 

 الفكر للحافظ أيب الفضلفهذا هو اجمللس الثالث عشر من جمالس التعليق والشرح على منت خنبة 
 ضمن دروس معهد، هـ 258املتوىف سنة ، –رمحه اهلل تعاىل–أمحد بن علي بن حجر العسقالين 

التأصيل التابع لشبكة إمام دار اهلجرة العلمية، وهو الكتاب اخلامس من الكتب املقررة يف هذا  علوم
 .املعهد

ولعّله بقي  ،الكالم على صيغ األداء من-تعاىلهلل رمحه ا-وقد انتهى بنا الكالم إىل ما ذكره املصنِّف  
 .فيها –تبارك وتعاىل –ما عما يسره اهلل معنا جملسان هلذا الكتاب نتكلم فيه

بعض 1(...)–اهللرمحة  عليه-الكالم على صيغ األداء ذكر  من –رمحه اهلل تعاىل– وملّا فرغ املصنف 
 .احملدث فيما يتعلق بأمساء الرواة املشكالت اليت يواجهها

ذا العلم وهذا هبوهو الذي يبنيِّ خربة العامل واحملدث  ،وهذا الباب هو من أجلِّ أنواع علوم احلديث 
 :-رمحه اهلل تعاىل-الفن فقال 

  َأْشَخاُصُهمْ ثمَّ الرُّواُة: ِإِن اتَفَقْت َأْسَماُؤُهْم َوَأْسَماُء آباِئِهْم َفَصاِعدًا، واْختَ َلَفْت )

 َو اْلُمتَِّفُق َواْلُمْفَتِرقفَ هُ 

 وإن اتّ َفَقِت اأَلْسَماُء َخطّاً واْختَ َلَفْت ُنْطقاً: فُهَو اْلُمْؤتَِلُف َواْلُمْخَتِلفُ 
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 وِإِن اتَفَقِت اأَلْسَماُء واْختَ َلَفِت اآلبَاُء، َأْو بِاَلعْكِس: فُهَو اْلُمَتَشاِبُه،

 (.ُق في االْسِم واْسِم اأَلِب، واالْخِتاَلُف ِفي النِّْسَبةِ وََكَذا إْن َوقَع االتَفا 

  :-رمحه اهلل تعاىل–أجلِّ أنواع علوم احلديث فقوله من أشرف و  هي-لكمكما قلت - هذه األنواع

  8(...)يعين الذين (ثمَّ الرُّواةُ ) 

  (واْختَ َلَفْت َأْشَخاُصُهْم: فَ ُهَو اْلُمتَِّفُق َواْلُمْفَتِرقُ ِإِن اتَفَقْت َأْسَماُؤُهْم َوَأْسَماُء آباِئِهْم َفَصاِعدًا، ) 

وهذا النوع  ،املتفق واملفرتق: هوو  –رمحه اهلل تعاىل  –هذا هو النوع األول من هذه األنواع اليت ذكرها 
 :يسمى عند األصوليني وعند اللغويني باملشرتك اللفظي

 .راجع إىل الذوات املفرتقو  ،راجع إىل األمساء وما أحلق هبا املتفقف 

وهذا النوع كما ذكرت لكم هو من األنواع املهّمة يف معرفة علوم  .وفائدته رفع ظنِّ االثنني واحًدا 
وختتلف  ،وهذا له أنواع أوصلها احلافظ العراقي إىل مثانية أنواع فاملتفق أن تتفق أمساؤهم، ،احلديث
وقد يُزاد يف األمر فيسّمون  ،–جّل وعال– اهلل هؤالء ال حيصيهم إال ،كمن يسّمى مبحمد،  ذواهتم

وقد يزاد األمر إىل أن يصل إىل اجلد فيقال حممد  ،بنفس االسم من جهة األب فيقال حممد بن أمحد
 . بس يف هذا املقاميقع هنا الل  ف ؛اهلل مثاًل  بن أمحد بن عبد

 عن احُلميدي قال: –رمحه اهلل–الذهيب أمثلته ما ذكره احلافظ ومن طريف ما يُروى قبل أن ندخل يف
خبط املعاىف بن زكريا قال: حججُت وكنت مبىن فسمعت مناديا ينادي يا أبا الفرج قلت: لعله  )قرأتُ 
يا أبا الفرج املعاىف بن  :مث إنه نادى ،فهممُت أن أجيبه ،يا أبا الفرج املعاىف بن زكريا :مث نادى ،يريدين

فبادرُت وقلُت: لّبيك ها أنا ذا، قال: لعّلك من هنروان الشرق؟ قلُت: نعم، قال: حنن  :زكريا النهرواين
يف "تذكرة  –رمحه اهلل–( هذا ذكره احلافظ الذهيب اقنريد هنروان الغرب؛ فعجبُت من هذا االتف

 ."احلّفاظ
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 .يقع يف أمساء الرواة أو -رمحهم اهلل تعاىل  – 3(...)

والبّد من متييز هؤالء اّلذين اتّفقت أمساؤهم  ،الشاهد من هذا أّن املّتفق واملفرتق هذا له أنواع 
خر ثقة؛ اآلواختلفت ذواهتم، ملاذا؟ ألّن اختالف ذواهتم إىل ماذا سيؤّدي؟ أن يكون بعضهم ضعيفا و 

ديث خ آخرين، فإذا حكمت على احليو راوي روى عن شيوخ وهذا روى عن شأن يكون هذا ال
فإّن هذا خطأ يف  ،مبقتضى أّن هذا الراوي هو فالن وهو ثقة، وهو ليس هو الذي يف هذا السند

 :تصحيح أو تضعيف هذا احلديث. وممّا حيضرين يف هذا مثالني

صّلى اهلل عليه وسّلم  اّلذي يف طلب الدعاء من النيبّ  األّول: ما وقع يف حديث األعمى، احلديث
( بينما رّجح احلّفاظ ونّصوا وجاء ألنّه الرازييق أيب جعفر وضّعفه وقال: )فقد رواه الرتمذي من طر 

مي وهو ثقة والرازي ُمَصر ًحا به يف غري ما طريق بأّن أبا جعفر هنا ليس هو الرازي وإّّنا هو اخلط  
 .ضعيف

س وكذلك ممّا حيضرين يف هذا املقام ما جاء يف حديث النهي عن وضوء الرجل بفضل املرأة والعك
اّلذي يف السنن من طريق رجل من أصحاب النيب عليه الصالة والسالم فإنّه يف بعض طرق احلديث 

فبعض أهل العلم أعّل هذا احلديث ظنّا منه أن هذا احلديث  ،من طريق داوود األودي ليس منسوبًا
طرق أخرى هو من طريق داوود بن يزيد األودي وهو ضعيف، بينما الراوي له كما جاء ُمَصر ًحا به يف 

 .داوود بن عبد اهلل األودي

َمن  َسر ُه َأن  يـَن ظَُر يف َوِصي ِة حُمَم ٍد َصل ى ))ابن مسعود:  أثروحضرين أيًضا مثال ثالث: وهو ما وقع يف 
رَأ : "ُقل  تـََعاَلو ا أَت ُل َما َحر َم  َها َخامَتُُه فـَل يَـق  ".الل ُه َعَلي ِه َوَسل َم ال يِت َعَليـ  فإّن هذا احلديث  ((َربُُّكم  َعَلي ُكم 

د األودي و جاء من طريق داوود األودي، وداو  ألنّه ؛، يعين ضعيفوقال بأنّه غريب ،رواه الرتمذي
ــ عندنا  يف نفس الطبقة وداوود األودي ــ ؛ويه عن الشعيبيرويه عنه حمّمد بن فضيل، وداوود األودي ير 

 فهل هو هذا أو هذا؟  ،وداوود بن عبد اهلل األودي ،داوود بن يزيد األودي املتقّدم
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ّزي يف "التهذيب" رمز لداوود بن عبد اهلل األودي عندما تنظر يف كتب الرجال جتد أّن احلافظ املِ 
ورمز لداوود بن يزيد األودي بـقاف يعين ابن ماجه، فمعىن هذا أّن داوود األودي  ،بالرتمذي بـالتاء

األثر. وجاء عند  هذا-اهللعليه رمحة  وهلذا حّسن شيخنا مقبل ــ ؛الثقة هذا هو داوود بن عبد اهلل
وهلذا ضّعف الشيخ األلباين ــرمحه اهلل  ؛الطرباين بسند فيه ضعف التصريح بأنّه داوود بن يزيد األودي

  ونسيته مثال حضرين أتكلموأنا  وهذا له نظائر. ؛هذا األثر يف "ضعيف الرتمذي" ـ-تعاىل

 هم والغلط يف هؤالء الرواة. فيقع بسبب ذلك الوَ  ،عند احملدثني  4 (...)

خالصة األمر على كّل حال حّّت ال نطيل فيه أنّه ما اتفق يف الصورة خطّه ولفظه وافرتقت مسّمياته 
ذكروا أّن اخلليل بن  :يكثر ذكرها يف كتب املصطلح، مثاًل  5(...)وهذا النوع ،هذا هو املّتفق واملفرتق

  ،الفراهيدي :أمحد سّتة
ُ
 .والفقيه الشافعي ،واملهّليب ،سيتوالبُ  ،ّزيوالسِّ  ،والبصري ،ينزَ وامل

ا يف املثال اّلذي كم  ،ومنه ما قد يزيد على هذا ،ومنه ما اتّفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأجدادهم 
الء أربعة كّلهم يف عصر واحد: القطيعي ما ذكروا يف أمحد بن جعفر بن محدان، وهؤ قّدمته لك مثل

 .رسوسيوالطُ  ،والِدينَـَوري ،خطيوالسُ  ،راوية املسند

ومها اثنان: تابعي وهو  ،أيب عمران اجلوين :ومن ذلك أيًضا ما قد يّتفق يف الكنية والنسبة مًعا، مثل 
 .والثاين موسى بن سهل ،عبد امللك بن حبيب

يلتبس من املّتفق واملفرتق على كثري من طلبة العلم يف أيب عبد وكذلك أيًضا يدخل يف هذا ما قد  
تلميذ الصحابة  ،بي  بَـ فهما اثنان: أبو عبد الرمحان السلمي التابعي عبد اهلل بن حُ  ،ميلَ الرمحان السُّ 

الدارقطين الصويف صاحب  من تالميذاّلذي روى عنهم القرآن، وهناك أبو عبد الرمحان السلمي 
 "."كتاب احلقائق
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وإّّنا يعرف هذا بالبحث واملدارسة والنظر يف كتب  ،فالشاهد من هذا أّن نظائر هذا له أمثلة كثرية 
 .الرجال وما شابه ذلك

 :   مث عرض املصّنف ــ رمحه اهلل تعاىل ــ إىل النوع الثاين ما هو؟ فقال       

  (ْلُمْؤتَِلُف َواْلُمْخَتِلفُ وإن اتّ َفَقِت اأَلْسَماُء َخطّاً واْختَ َلَفْت ُنْطقاً: فُهَو ا) 

، وهو كما هو ظاهر كالم احلافظ ما تّتفق صورته يف اخلّط املؤتلف واملختلفوهو  ،هذا نوع آخر
وهو نوعان: منه ما يرجع إىل  ،وهذا يدخل فيه األمساء واألنساب واأللقاب ،وخيتلف يف الّلفظ

ومنه ما يرجع إىل الضبط اّلذي هو الشكل ِمن فتٍح أو كسٍر أو ضٍم أو ما شابه ذلك، وعّلة  ،طق  النـ  
  أّن األمساء ال يدخلها القياس وال تُلَحق مبا قبلها -كما ذكر غري واحد من األئمة- هذا

م وساَلم .ما ُتسَمع ،األمساء مساعية 6 (...) فتجد من الرواة من امسه  ،من ذلك ما يأيت يف اسم سال 
م م  ،اسم أبيه ومنهم من امسه ساَلم أو ،سال  كما يف   ،أو ما هو خمتلف فيه نفسه .كمحمد بن سال 

م ُصِنفت يف بعضهم كتب مستقلة  .يف رجٍل واحد من أجل معرفته ،حممد بن سال 

ويدخل فيه أيًضا  ،أشبه ذلكوما  ،وَكرِيس وُكَريس ،وُعَمارة وِعَمارة ،ومن ذلك أيًضا َعِقيل وُعَقيل 
ر ،ار وَيَسارَبش    .وَبِشري وُبَشري ،وِبسر وُبس 

وهذا النوع من األنواع املهمة ومما تدلك على أمهية معرفة علم الرجال  ،الشاهد من هذا أنه له أنواع
 .وخصوًصا يف باب األمساء البد من مشافهة الشيوخ ،وعلى أمهية التلقي على الشيوخ ومن أفواههم

وقد قال احلافظ اإلمام علي بن  .اعتناًء كبريًا -رمحهم اهلل تعاىل–وهذا النوع كان يعتين به األئمة 
يف  ،بأن أكثر ما يقع من التصحيف يقع يف األمساء يعين يف أمساء الرواة-عليه رمحة اهلل –املديين 

نُصوا على أن أكثر ما يقع وأذكر أن األئمة  ،هذا من أكثر ما يقع التصحيف يف الرواة ،أمساء الرجال
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ما يتعلق بأمساء  يعين ،من التصحيف والغلط والوهم راجع إىل ما يتعلق بالرواة-رمحه اهلل–لشعبة 
 الرجال أو حتريف أو تصحيف أمسائهم.

وهلذا احتاجوا إىل ضبط أمساء الرواة  ،ُعمرًا مديًدا -رمحهم اهلل تعاىل–اليت يُفيِن فيها العلماء  7 (...)
 .ظباللف

الطبعات اليت تعتمد على األجهزة احلاسوبية، فإن  2(...)وهنا أغتنم الفرصة وأنبه وأحذر أيًضا مما 
فيقولون بفتح أوله وكسر ثانيه، بضم أوله  ،كان الضبط عند األئمة يضبطونه باللفظو  ؛هذا من الغلط

أما أن جتد ضمًة أو كسرًة أو فتحًة يف كثري من  ؛هذا هو الضبط املعتمد ،وما أشبه ذلك ،وفتح ثانيه
 .الكتب املعاصرة فإن هذا ال يعتمد عليها

وقد نص على أنه  ،ة فضمهمَ أحدهم طبع كتابًا ذكر فيه ابن خلدون املؤرخ املعروف صاحب املقد  
قلت  ،بل مقصود :قال ،أم ليس مقصوًدا اسواء كان هذا مقصود 9(...)يعتمد على ما ضبط عليه 

 .وما شابه ذلك ،إًذا فاملغاربة يعتمدون فيما هذا نسبته الفتح كسحنون وخلدون وزيدون

ينبغي لطالب العلم أن ف ؛وهناك كتب مؤلفة يف إعجام األمساء وضبطها .فعلى كل حال تنبه لذلك 
 وأن يعتين بكتب الرجال. ،يعتين هبا

 : قال علي بن املديينحّت ؛هذا الفنمن مهمات ومعرفته  11 (...)املؤتلف واملختلف أو 10(...)
وال قبله شيء يدل  ،ه بعضهم بأنه شيء ال يدخله القياسهَ ووج   ،ما يقع يف األمساء فأشد التصحي))

 ،فوقد مر معنا شبيه من هذا الباب يف املصح   ،مث ذكر تصنيف العسكري يف ذلك ،((عليه وال بعده
 .وأيًضا يدخل هذا الباب فيما يتعلق باملهمل

  :وهو قوله ،النوع الثالث يف هذا الباب -رمحه اهلل تعاىل–ذكر املصنف 
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  (َوِإن ات ََّفْقِت اأْلَْسَماء َواْختَ َلْفِت اآْلباء َأْو بِاْلَعْكِس فَ ُهَو اْلُمَتَشاِبهُ )

فاملتفق  اعتمد على أخفها غموًضا. ،علمواهلل أ ،ينبغي أن تعلم أن احلافظ ابن حجر فيما ظهر يلف
وحقيقته  ،باملتشابهمث أشد من هذا ما يتعلق  ،مث يأيت دونه املؤتلف واملختلف واملفرتق أقل غموضا،

مثل حممد بن َعِقيل وحممد  ،وختتلف أمساء اآلباء نطًقا مع ائتالفها خطًا ،أن تتفق األمساء خطًا ونطًقا
واألول نيسابوري، فيقع االختالف يف أمساء اآلباء حبيث حيُصل فيها شيء  ،يايبر  فالثاين فِ  ،بن ُعَقيل

 وهذا النوع ُيسَمى باملتشابه.  ؛من االئتالف أيًضا واالختالف

لكن ما حيل هذا املقام إال الرجوع  ،فيها اإلمهال واإلهبام ،متداخلة -كما ذكرنا سابًقا-وهذه األنواع 
 ،والنظر يف كتب اجلرح والتعديل ،الدراسةو املمارسة مع كثرة  ،إىل األئمة األعالم وما نُصوا عليه

وال أقل من أن يأخذ طالب العلم إذا أراد أن يضبط اسم رجل أن ينظر يف بعض كتب  ،وضبط الرواة
  .األمساءوهذا يرفع االشتباه يف  ،الشروح ليستبيح منها

فمن كتب املّتفق واملفرتق كتاب احلافظ اخلطيب  ،وُصّنفت يف هذه األنواع كّلها اليت تقّدمت كتب  
هو داخل فوأيًضا يف املؤتلف واملختلف  ،وقد تعّقبه ابن الصالح يف شيء منه ،وهو مطبوع ،البغدادي

ومها للحافظ  ،املتشابه" وأيضا "تلخيص ،"تلخيص املتشابه يف الرسم"يف املؤتلف واملختلف  ،فيه
وهو مطبوع  ،املنتبه بتحرير املشتبه" البن حجر تبصريومن املشتبه كتاب " ؛اخلطيب البغدادي أيًضا
وقد أتى فيه بتحريرات  ،وهو كتاب نفيس جًدا على ما وصفه الّسخاوي ،أيًضا يف أربع جملدات

مّث إّن من أهّم مميزات هذا الكتاب بل هو امليزة الذي قّل أن  ،بلهوزاد فيه على ما ذكره َمن قَ  ،بالغة
من قوله  -وهو ما سبق أن ذكرته لك سابًقا-الذي يريح طالب العلم  18 (...)ركه فيها كتابش  يَ 

 .وما شابه ذلك ،بكسر ثانيه ،بفتح أّوله

 :بعد ذلك -تعاىلرمحه اهلل  -مث قال احلافظ  

ت َِّفاُق ِفي االْسِم واسِم اأْلَِب َواالْخِتاَلف ِفي النِّْسَبةِ وَكَذا ِإْن َوَقَع )  (ااْلِ
                                                           

(..212في الصوت )الدقيقة:  انقطاع  12  
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كما َمثلوا عليه مبحّمد بن عبد اهلل املَخرِّمي وهو هنا بضّم امليم   ،وهذا كّله داخل أيًضا يف املشتبه 
َرمي بفتح امليم األوىل و  ،وهذا مشهور ،وكسر الراء املشّددة إسكان اخلاء وهناك حمّمد بن عبد اهلل املخ 

عجَ 
ُ
ويقع هذا يف كثري من كتب  ،وهذا وإن كانت له رواية عن الشافعي إال أنّه غري مشهور ،مةامل

 .واجلرح والتعديل ،الرواة أو الّرجال

      :-رمحه اهلل-مثّ قال احلافظ          

َلُه أَنْ َواعُ ي ُ وَ ) ا قَ ب ْ ُب ِمْنُه َوِممَّ   منها: رَكَّ

ْقِديِم َوالتَّْأِخيرِ َأْن َيْحُصَل  ْشِتَباُه؛ ِإالَّ ِفي َحْرٍف َأْو َحْرفَ ْين، َأْو بِالت َّ ت َِّفاُق َأْو ااْلِ  . (َنْحَو َذِلكَ ، و ااْلِ

 :أنواع منها اأي ممّا تقّدم من األنواع هذه وما قبله ،بأنّه يُرّكب منه :فهنا يقول

 ،فعندك مثاًل حمّمد بن الّسنان مع حمّمد بن الّسيار ،أن حيصل االتّفاق واالشتباه يف حرف أو حرفني 
  13(...)حمّمد بن حنني مع حمّمد

أيًضا كالم يف هذا املوضع فيما يتعّلق مبعرفة املؤتلف واملختلف واملشتبه يف  -رمحه اهلل تعاىل-وللذهيب  
 .- تعاىل رمحه اهلل-14 (...)

 :والرواة هي على ثالثة أنواعفاألنواع اليت ذكرنا سابًقا متعّلقة باألمساء  

وهو كما قلت لك  ،فهذا هو املتشابه ؛وخيتلف اآلباء أو العكس ،أن تتفق األمساء خطًا ونطًقا -1
 .أصعبها وأدّقها

 .وهذا هو املؤتلف واملختلف ؛ومنها أن تتفق األمساء يف اخلط وختتلف يف النطق -8

وقد تتفق يف الُكىن أيضا ولكن ختتلف  ،اومنها أن تتفق أمساء الرواة وأمساء آباءهم فصاعدً 
 .وهذا هو املّتفق واملفرتق ؛أشخاصهم

                                                           

(.2223في الصوت )الدقيقة:  انقطاع  13  
(222.1في الصوت )الدقيقة:  انقطاع  14  
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 .وكّل هذا ال حيصل إال باملمارسة والدراسة

 ،ولكّنها تعديل الكتاب كّله (،خاتمة) :خامتًا كتابه هذا-رمحه اهلل -مّث قال احلافظ            
مّث تنتهي بل يف هذه اخلامتة ذكر أهّم مراحل هذا  ،فليست خامتة نسأل اهلل حسنها معّقبة بالدعاء

 ،وهنا عندما تأيت الدراسة واملمارسة هو ما يتعّلق باجلرح والتعديل ،ألن ذاك الذي تقّدم ألقاب؛ العلم
 .وما شابه ذلك ،وطبقات الرواة

 :-رمحه اهلل تعاىل–فقال 

الرَُّواِة َوَمَوالِيِدِهْم، َوَوِفيَّاِتِهْم، َوبُ ْلَدانِِهْم، َوَأْحَواِلِهْم تَ ْعِدياًل، خاِتَم ٌة: َوِمَن اْلُمِهمِّ: َمْعرَِفُة طَبَ َقاِت ) 
 (َوَتْجرِيًحا َوَجَهاَلةً 

  :-رمحه اهلل تعاىل–يعين يقول احلافظ 

أن يعتيَن هبذا ُوُعورة،  هأن يتوغل فيه، وأال جيد في، وأراد ن املهم على املعتين بطلب احلديثبأن م
  .: معرفة طبقات الرواةوهالفن و 

، هذا هو النوع األول، مما يتعلق (َوِمَن اْلُمِهمِّ: َمْعرَِفُة طَبَ َقاِت الرَُّواةِ )وذكر لنا يف هذا أنواًعا، قال: 
 مبعرفتهم. 

: عبارة  عن مجاعٍة اشرتكوا يف -يف اصطالحهم– الطبقةو وطبقات الرواة، يقول احلافظ يف "النزهة": )
تقدًما، أو تأخرًا، ومالزمًة وغري مالزمة؛ ألهنم  ،هنا ،-رمحه اهلل–( ومل يشرتط السِّنِّ ولقاِء املشايخ

 .يعدون هذا اقرتان

 وأن يشرتكوا، أيضا، يف املشايخ، ،وإن تفاوتوا شيًئا ما ،وضابط الطبقة الواحدة أن يشرتكوا يف السن 
؛ فإنه من كأنس بن مالك  ،)وقد يكون الشخص الواحد من طبقتني باعتبارين -رمحه اهلل-وهلذا قال 

صلى اهلل عليه وسلم يعد يف طبقة العشرة مثال، ومن حيث صغر السن حيث ثبوت صحبته للنيب 
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يعد يف طبقة من بعدهم(، وهكذا إذا نظرت يف مجاعة من الصحابة أو مجاعات من التابعني فإنك 
 .جتد هذا املعىن ظاهرًا

ومعرفة الطبقات يَؤمُِّنك مما سبق، وهو أنك تأمن من الوقوع يف اخللط بسبب التشابه، فإذا تبني لك 
ألنه ليس من طبقته  ؛الطبقة استطعت أن متيِّز؛ ألن بعضهم خيتلف يف الطبقة، فال يشكل عليك هذا

حيصل يف عبد الكرمي اجلزري مع عبد الكرمي بن أيب املخارق، وقد يأيت عبد الكرمي؛ وهذا مر  15 (...)
 شيء منه يف املهَمل. 

ووقوع االنقطاع بينهم،  ،ومنها أيًضا أن الطبقات مهمة جًدا يف معرفة مساع الرواة بعِضِهم من بعض
نقطع-

ُ
وذكرنا بعض ما يتعلق  ،رفة التواريخقلنا بأن احلافظ أحال إىل مع -كما مر معنا يف باب امل

  .وبعض اآلثار الدالة عليه ،هبذا الباب

له كتب، له تعاريف، له اصطالحات،  ،فهذا ما يتعلق بالطبقات، وعلم الطبقات علم مستقل
يف كتابه أو -رمحه اهلل تعاىل–بإمكان طالب العلم أن يرجع على األقل إىل ما ذكره احلافظ ابن حجر 

 ،"به "تقريب التهذيبيف مقدمة كتا

لِيِس وكذلك  األم نُ ) :وقد ذكر فائدة هذا َتِبِهنَي، وإمكاُن االطِّالِع على تب ِينِي الت د  ُش 
من تداُخِل امل

َعَنةِ  راِد من ال َعنـ 
ُ
يف فائدة معرفة  -رمحه اهلل تعاىل–احلافظ  ذكره( هذا ما الوقوُف على حقيقِة امل

 .الطبقات

ألن معرفة  ؛وهذا أيًضا نوع مهم ال يقل عن معرفة الطبقة (َوَمَوالِيِدِهْم، َوَوِفيَّاِتِهمْ )وقال بعد ذلك: 
 ، تاريخ امليالد، وتاريخ الوفاة، وكم أدرك هذااالنقطاع الواقع بني الرواة إّنا تعرف باعتبار التاريخ

به ذلك؛ فإن هذا كل ه ر شيخه إن كان شيًخا له، ورمبا مل يتتلمذ عليه أصاًل وما شاُعم الراوي من
راجع أيًضا إىل معرفة امليالد ومعرفة الوفاة، وهلذا يذكرون مثاًل من االنقطاع ما يقولون: )إن فالن 

فال بد من  ،ما ال يؤهله للمعاصرة( له لُِلقِّي، ويعضهمأدرك من السن ما ال يؤهُِّله للسماع، وما ال يؤه
                                                           

(.2524في الصوت )الدقيقة:  انقطاع  1.  
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     ما يتعلق بالرواة، فاألئمة مجيع كتبهم اليت صنفوها في ذا يفمعرفة هذا، وقد اعتىن احلفاظ ببيان ه
هؤالء  توذكروا فيها َوِفي ا ،صنفوا هذه الكتب وذكروا فيها مواليد هؤالء الرواة -رمحهم اهلل تعاىل–

  .، هذا أمر ظاهر-إن وجد- لالرواة مبا يزيل اإلشكال ويبني اإلعال

وهكذا  ،ونزلوها ،اليت ُوِلدوا فيها، سكنوا فيها أو ارحتلوا إليهاوكذلك ذكر ما يتعلق ببلداهنم وأوطاهنم 
ومبعرفتها حيصل األمن من دعوى املدعي للقاء بعضهم البعض، كما  ،ترتفع اجلهالة حبال هذا الراوي

، وهكذا معرفة من يدلس يف الرواة. فإذا عرفت أن هذا الراوي مل -رمحه اهلل تعاىل–ذكر احلافظ 
عرفت أن هذا النوع يدخل يف مسألة  -مع أنه معاصر وقد يتأتى له اللقاء–يدخل هذه البلد 

 . -كما مر معنا ذكر ذلك  - التدليس أو مسألة املرسل اخلفي

مّت تويف؟ مّت –هذا املبحث املتعلق هبم، يعين املتعلق بوفياهتم  -رمحه اهلل تعاىل–مث ختم احلافظ 
 ، جًدا، كل العلم قائم عليهرين هذا كثولد؟ وحنن لن نضرب أمثلة على هذا الباب، أل

وكيف كانوا  ،ما هي أحواهلم؟ من جهة ما يتعلق بالرواية، ليست من جهة حياهتم (َوَأْحَواِلِهمْ )قال: 
وهذا التعديل هو الذي جيمعون فيه بني ضبط الراوي  (،تَ ْعِدياًل )يدخلون وخيرجون، ال، فقال: 

ألهنم يستخلصون من قوهلم عدالة الراوي وصًفا جيمع األمرين جيمع ضبط الراوي وجيمع  ؛وعدالته
إىل العدالة وإىل  راجع إىل أي شيء ؟ن قوهلم ثقة صدوق ا: ثقة صدوق، فعدالته فيقولون مثاًل 

ال،  ،ال ميكن أن يكون ثقة من جهة ضبطه وتنفك عنه العدالة ،هذا خالصة ما يذكرونه ،الضبط
 .ركبة من األمرينالثقة م

وتقدم معنا يف الدروس املاضية األسباب املوجبة للطعن يف الراوي يعين يف  (تَ ْعِدياًل وَتْجرِيًحا)فقال:  
ا من أسباب رد وأهن ،و ذكرها احلافظ ابن حجر مفصلة ،وهذه األسباب ذكرناها ،رد احلديث

 .احلديث
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 (وَجَهاَلةً  :)فقال ،اجلهالة ،التوسط بني هذين األمرين16 (...)

؛ أو ال يعرف يف شيء من ذلك، فإذا عرفت هملاذا؟ ألن الراوي إما أن تعرف عدالته؛ أو يعرف فسق
  [17 (...)كل هذه األوصاف اليت ستأيت معنا  ،جباًل  ،إماًما ا،ضابط ،ثقة ،عدالته كان عدال

طعن يف الراوي أو كان جمروًحا بسبب فسقه أو ما أشبه ذلك من الكذب وما مر معنا من أسباب ال
وإما أن يرتدد األمر عندنا فال ندري هل هو عدل أو هو فاسق فهذا هو الذي يقال فيه 12 (...)

بالنسبة ملا  19( ...)واجلهالة تقدم الكالم عليها وعلى ضبطها على مقتضى كالم احلافظ  ،جمهول
فإن قلت ملاذا أعادها؟ أعادها ألنه سيذكر مراتب  ،ومت ذكرها مفصاًل  ،وحصرناها يف عشرةٍ  ،مضى
  .وسيذكر مراتب والتعديل ،اجلرح

وسنختم به ، -تعاىل-إن شاء اهلل  ،يف الغد ،وهذا إن شاء اهلل ما سنتحدث عليه يف احملاضرة القادمة
لية مث بعد ذلك يعين ما يتعلق بأشياء تكمي ،سأحاول أن أخلص لكم مراتب اجلرح والتعديل ،الكتاب
 .يف هذه النخبة-رمحه اهلل تعاىل-نعلق عليها على مقتضى ما ذكرها -رمحه اهلل تعاىل-يذكرها 

وعسى اهلل أن مين علينا  ،ل اهلل التوفيق والسداد لنا ولكم فهو ويل ذلك والقادر عليهأأس            
غًدا خبتمها مع شيء من التلخيص أللفاظ أو مراتب اجلرح والتعديل اليت ذكرها احلافظ ابن حجر 

من قواعد اجلرح والتعديل على مقتضى اجلرح والتعديل أو مقتضى مراتب اجلرح  إليهتاج وما قد حيُ 
 .يف الدرس القادم ما سنحاول إمجاله -كما ذكرت لكم- والتعديل هذا إن شاء اهلل

                                                           

(32218في الصوت )الدقيقة:  انقطاع  15  
(.3224في الصوت )الدقيقة:  انقطاع 17  
(..322في الصوت )الدقيقة:  انقطاع 18  

(33211في الصوت )الدقيقة:  انقطاع  10  
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تركتموه واستثقلتموه نكم إن استصعبتموه إ إياكم أن تستصعبوا هذا العلم فولكنين ُأكرر إياكم مث 
بعد مراحل تأخذون  إال إليهنوا أنفسكم على أنكم ال تصلون وليس لكم أن تفعلوا ذلك ولكن وطِّ 

 80 (...)كرة الكتابا م فيما يتعلق مبذولعلنا إن شاء اهلل يف الدرس القادم حناورك ،منها حظًا بعد حظٍ 

مث  ،وتقومون بتلخيص هذه الدروس بذكر أمهها ،ىل جمموعات رجااًل ونساءً إتتقامسون  ،من اآلن
 ،تلخيصهبم و وتق ،درًسا افكل جمموعة تأخذ هل ،أراجع هذه املذكرات اليت ستلخصوهنا يعين الدروس

فإن  .وأزيد فيه بعض احلواشي اليت حيتاج إليها ،مث أطلع على امللخص مكررا،وحتذف ما قد يكون 
 ؛ورمبا بعضكم يستغرب عدم تصحيحي باقي املواد .ارتأيتم ذلك حسًنا بدأمت فيه وشرعتم وأبلغتموين

واإلجازة املتعلقة بكتاب الثالثة  -كما هو معروف-ألنين أرسلت لكم نتائج الثالثة األصول 
ألنين ما أردت أن أشغل نفسي  ؛قد أظهره -عز وجل–ولعل اهلل  ،وكان يل غرض يف هذا ،األصول

مث أفتش عنهم يف النخبة  ،ئتني ومخسني طالًبا حضر القواعد األربعائتني أو مابأن أصِحح قدر م
إن شاء -حنن اآلن بدرس الغد  .ونسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم ،فالذي يستمر معنا يف دراسة املعهد

 ،واحلمد هلل على كل حال ،صف الطريق مع االنقطاع الذي كان فوق إرادتنانكون قد قطعنا ن -اهلل
ونسأل اهلل أن  ،وبعضها ال حيتاج إىل كثري كالم وتعليق ،فيبقى مخسة كتب وبعضها أصغر من بعضٍ 

 .يوفقنا وإياكم

 

 فيه رغبينوهذا الكتاب مما يُ  ،نقرأ ما تيسر من كالم شيخنا ووالدنا العالمة أمحد بن حيي النجمي
فقد ناولين الشيخ هذه  ،فيه أنواع من الرواية اليت يذكرها علماء املصطلحيل أيًضا أنه اجتمعت 

ومجع  ،خاًصا مستقاًل" إهداءالنسخة، نسخة "املورد العذب الزالل" وكتب يل على هذه النسخة: "
   ىل خط شيخنا إأنظر و  ،وأنا أكلمكم هبذا ،يل فيها لإلجازة واإلذن بروايته، فاحلمد هلل على توفيقه

 3/1/1487والذي كان يف تاريخ -عليه رمحة اهلل ومغفرته–
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 :-رمحه اهلل–قال 

  فصل يف   "األدلة من السنة على منع االختالف وذمه"                 

َما نـََهي ُتُكم  عن ه ))يقول:  ي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعن أيب هريرة رض
ا أهَلَك  َتِنبوُه وما أمر ُتُكم  ِبِه فأتُوا منه ما اسَتطَع ُتم، فِإّن  كم كثـ َرُة مسائِِلِهم ، واختالفـُُهم قبلمن كان فاج 

 ((على أنبياِئهم

الذين  ،حّت ال يفوتين، يعين الدروس ارجتالية وحتضر طالب العلم أشياء-بارك اهلل فيكم-ذكرت اآلن 
سميان بعبد الرمحن بن القاسم فعبد الرمحن بن القاسم تلميذه يمالك وقع بني اثنني  81ايةيعتنون بالرو 

 له تنظر هذا وتتأمله، كما وقع ،وهو يروي عن عبد الرمحن بن القاسم التيمي ،الذي هو الراوي عنه
 .أيًضا شيء من هذا يف بعض تالميذه وشيوخه

ديث هبذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد ابن قال احلافظ ابن رجب هذا احل
وخرجاه من رواية أيب الزناد عن  ،-رضي اهلل عنه-املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

دعوين ما تركُتكم، إّنا ))قال:  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم -رضي اهلل عنه-األعرج عن أيب هريرة 
قبلكم سؤاهُلم واختالُفهم على أنبيائِهم، فإذا هنيُتكم عن شيٍء فاجتنبوه، وإذا أمرُتكم أهلك من كان 

 ((بأمٍر فأتوا منه ما استطعتم

عنه من  -عز وجل-وهنا يعترب هنيًا شرعيًا يعارضه ما أخرب اهلل  ،والشاهد منه النهي عن االختالف
  88ِإال  َمن ر ِحَم رَبَُّك﴾ ~ خُم َتِلِفنيَ  ﴿َواَل يـَزَاُلونَ :  -تعاىل–وقوع االختالف قدراً كقوله 

افرتقت  اليهوُد على إحدى وسبعنَي فرقٍة، وافرتقت  النصارى على اثنتني )): وقوله صلى اهلل عليه وسلم
وسبعني فرقٍة، وستفرتُق هذه األمُة على ثالٍث وسبعنَي فرقٍة كلُّها يف الناِر إال واحدة  قالوا: َمن ُهم يا 

                                                           

(302.1في الصوت )الدقيقة:  انقطاع  21  
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ففي هذه اآلية واحلديث إخبار عن  ((اهلِل؟ قَاَل: ُهم ال ذيَن َعَلى ِمثِل َما أَنَا َعَليِه َوَأصَحايب رسوَل 
  .االختالف الكوين القدري

َوَعظََنا َرُسوُل اهلِل  ))قال:  -رضي اهلل عنه-ومن التحذير من االختالف حديث العرباض بن سارية 
َها ال ُقُلوب َوذرفَمو ِعظَ َصل ى الل ُه َعَليه َوَسل َم  َها ال ُعُيون َفِقل َنا يا َرُسوَل اهلِل َكأَنـ َها ًة َوجلت  ِمنـ  ت ِمنـ 

ِصَنا قَاَل:)) أُوصِ َمو ِعظَُة ُمودِ  َعَليُكم  َعب د  فَِإن ه َمن   ِع َوالط اَعة َوِإن  تَأ َمريُكم  بِتَـق َوى اهلِل َوالس م  ٍع َفَأو 
ِتالَفًا َكِثريًا فـََعَليُكم  بسنيتيَِعش ِمن ُكم  فسري    ((ى ِاخ 

رًا ِبِشرب ٍ َوِذراًعا ))قال:  ويف احلديث أيضًا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم َلُكم  ِشبـ  لَتتَبِعن  َمن  َكاَن قـَبـ 
َر َضبِّ لدخلتموه، قَاُلوا: يا َرُسوَل اهلِل، ال يَـُهوُد  ؟ِبِذراٍع َحّت  َلو  َدِخُلوا ُجح   ((َوالن َصاَرى؟ قَاَل: َفَمن 

إقـ َرُؤوا ال ُقر آَن َما ائـ تَـَلف ت َعَليه ))وروى مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد اهلل البجلي قال: 
ُتم ِفيه فـَُقوُموا تَـَلف   .((قـُُلوُبُكم  فَِإذ ا اخ 

َصل ى الل ُه َعَليه  اهلِل  ر ُت ِإىَل َرُسولِ َهج  ))قال: -رضي اهلل عنهما -وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
تَـَلَفا يف آيٍَة فَ  َوَسل مَ  َواَت َرُجلنَي اخ  يـُع َرُف  َصل ى الل ُه َعَليه َوَسل مَ  َخرََج َعَليَنا َرُسوُل اهلِل يـَو ًما َفسِمَع َأص 

ِتالَِفِهم  يف ال كَتابِ  َا هلَك َمن  قبَلُكم  بِاخ  ِهِه ال َغَضب فـََقاَل: ِإّن   .((يف َوج 

أن رسول -رضي اهلل عنه–يرة ل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هر يويف صحيح مسلم من حديث سه
َخُط َلُكم  َثاَلثًا، يـَر َضى َلُكم  َأن  تـَع ُبُدوُه  ،ِإن  اهلَل يـَر َضى َلُكم  َثاَلثًا))قال:  صلى اهلل عليه وسلماهلل  َوَيس 

رُِكوا ِبِه شيئاً  َرُقوا، َوَأن  تـَُناِصُحوا َمن  واله اهلِل أَِمرَُكم   ،َواَل ُتش  يًعا َواَل تـَف   ؛َوَأن  تـَع َتِصُموا حِبَب ِل اهلِل مجَِ
َخُط َلُكم  َثاَلثًا، قـَي َل َوقَاَل، وََكثـ َرُة ا  .((َوِإضاَعة ال َمالِ  ،لسُّؤ الِ َوَيس 

يًعا َواَل تـََفر ُقوا:  -تعاىل–وأورد ابن كثري يف تفسري قوله  أمرهم ) :قال  ،83﴾﴿َواع َتِصُموا حِبَب ِل الل ـِه مجَِ
 (.باجلماعة وهناهم عن الفرقة
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عليه  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل -رضي اهلل عنه-وروى أمحد والرتمذي عن احلارث األشعري 
َماَعِة )) :وسلم هاد يف َسِبيِل اهلِل، َوأَن ه َمن  َخرََج َمِن اجلَ  ع َوالط اَعة، َواجل  َماَعِة، َوالس م  ٍس: بِاجلَ  آمركم خِبَم 

َاِهِلي ِة  الِم َمن  ُعُنِقِه، إال َأن  يرَاِجَع، َوَمن  َدَعا ِبَدع َوى اجل   اثفـَُهَو ِمن  جُ قيد ِشرب  فـََقد  َخَلَع رِبـ َقة اإل ِس 
ِلمُ َم َوِإن َصاَم َوَصل ى َوَزعَجَهن    .((م أَن ه ُمس 

ان يف صحيحه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وروى الرتمذي وأبوا داود واإلمام أمحد وابن حب
ربُُكم  بِأف َضِل َمن  درجِة الصَِّياِم َوالص اَلة َوالّصدقة؟ قَاُلوا: بـََلىأال )): وسلم  بنيال  ذات ُح قَاَل: ِإص ال َأخ 

َالَِقة ذات البني  فَِإن  فساَد   ((ِهي احل 

قال:  صلى اهلل عليه وسلمعن النيب  -رضي اهلل عنه-وروى البخاري يف األدب املفرد عن أيب هريرة 
ِلُموا َحّت  )) ِلُموا، َواَل تس  َن َة َحّت  تس  ُخُلوا اجل  حَتَابُّوا، أََفَشَوا الّسالَم، حَتَابُّوا َوال ِذي نـَف سي بِيده، اَل َتد 

الَِقُة، اَل أُقـَوِّل  حَتِلُق الش ع ر، َوَلِكن حَتِلَق الدِّين  .((َوِإي اُكم  َوال بـُغ َضَة، فَِإنـ َها ِهي احل 

تَـَرُقوا َعَلى اثنتني وَسب ِعنَي َأاَل ِإن  َمن  قب))مرفوعاً: - رضي اهلل عنه-وعن معاوية  ِلُكم  َمن  أُِهلُّ ال ُكت اَب اِفـ 
َن ِة، َوِهي و ثنتان اِمل ٍة، َوِإن  َهِذِه ال ِمل َة َستَـف رَتُِق َعَلى َثالث َوَسب ِعنَي ِمل ٍة،  َسبـ ُعوَن يف الن اِر َوَواِحَدة  يف اجل 

رُُج َمن   َماَعُة، َوِإن ه َسَيخ  َواَء َكَما يتجارى ال َكَلُب ِبَصاِحِبِه اَل يَبَقى اجلَ  َه  أميت أَقَوام جَتاَرى هِبِم  تِل َك األ 
 ((.ِمن ه عر ق  َواَل مفَصل إال َدَخَلهُ 

يف االفرتاق -رضي اهلل عنهما–حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه -وروى أبو داود مثل حديث معاوية
تَـَرق ِت ال يَـُهوُد ِإىَل اث))  ((. ..نتني َوَسب ِعنَي َفرَِقةٍ اِفـ 

.  قال األلباين يف (ووافقه الذهيب ،صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه)ورواه احلاكم وقال: 
قلت: وفيه نظر فإن حممد بن عمرو مل حيتج به مسلم وإّنا روى له متابعة وهو حسن الصحيحة: )

 (إذا مل يتابع فهو من مغالطاتهاحلديث، أما قول الكوثري عن حممد بن عمرو: إنه ال حيتج به 
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قال شيخنا أل ف اإلمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي يف شرح هذا )قال يف عون املعبود: 
مل يرد بالفرق املذمومة  يه: قد علم أصحاب املقاالت أنه صلى اهلل عليه وسلماحلديث كتابًا قال ف

 واحلرام وإّنا قصد بالذم من خالف أهل احلق يف أصولاملختلفني يف فروع الفقه من أبواب احلالل 

التوحيد ويف تقرير اخلري والشر ويف شروط النبوة والرسالة ويف مواالة الصحابة وما جرى جمرى هذه 
 .-رمحه اهلل–( انتهى كالمه األبواب

أن  ألنه مدخل الفصل ولكن أنبه من باب الفائدة لكم حّت ال أنساها فيما بعد، ؛ونقف على هذا
 ،وأنه اصطالح  ليس جبيد ،)وافقه الذهيب( فيه ما فيه :ما جرى عليه كالم بعض أهل العلم من قوهلم

لزامات يف أول كتابه " حتقيق اال -رمحه اهلل تعاىل –وقد نبه عليه شيخنا العالمة مقبل  ،بل هو خطأ
يف كتابه " املقرتح يف أسئلة املصطلح"  –عليه رمحة اهلل  –وكذلك نبه عليه شيخنا مقبل  ،والتتبع"

 .ألنه قد بني  علل الغلط الواقع يف هذا الباب ؛تراجعون "اإللزامات والتتبع"

 

 األسئلة

ذكر الحافظ ابن حجر الصيغة الثالثة من صيغ األداء  –وإليكم –: أحسن اهلل إليكم ١السؤال
  وهي

ثم ذكر أن الثالث أيًضا لمن قرأ بنفسه فكيف يكون قرأ بنفسه وهو  ،(ُقرأ عليه وأنا أسمعه) 
كما وضحتم في قصة اإلمام ،أصاًل لم يقرأ على الشيخ بل كان يستمع لمن يقرأ على الشيخ 

  ؟النسائي مع شيخه الحارث بن مسكين

هذا الذي ذكرنا عليه صنيع اإلمام  ،إّنا َعىَن يف هذا الباب من مسع وغريه يقرأ 84(...): الجواب
فيما يتعلق بروايته عن شيخه احلارث بن  –رمحه اهلل تعاىل-أىب عبد الرمحن النسائي  ،النسائي

                                                           

(47211انقطاع في الصوت: )الدقيقة:  24  
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مسكني. إهنم ذكروا يف الشروح هذا الذي ذكرناُه لكن يف احلقيقة أنه رمبا مل أستوعب ما ذكره أخي 
 .السائل من كالمه

أنبه بالنسبة للدروس اليت أُلقيها أنه قد حيصل يل على هذا السؤال، مث أيضا، قبل أن أختم اجلواب 
، -وفقهم اهلل-كما قد يفعله بعض إخواننا   ،ألنين ال أكتب ما أُلقيهِ  ؛سبُق لساٍن أو عجلة يف الكالم

وال غضاضة عندي يف ذلك كله أنه إذا حصل خطأ أو سهو أو غلط أو ما شابه ذلك أن ُيصَلح أو 
فإن كان األُخ يعين ينقل هذا عن موضع ُمعني  يكتبه كاماًل فيما  ،يُبني  يف موضعه ومناسبتهيُعدل أو 

ونط ِلُع عليه إن  ،يقومون بتفريغ الدروس -وفقهم اهلل وجزاهم اهلل خرياً -واإلخوة  ،ذكرته من الشرح
 .مبا يناسبه شاء اهلل

     ما يتناسب مع ما ذكره احلافظ بن حجر مع  85( ...)يف احلقيقة أن أستذكر شيئًا من أحاولوأنا 
  .-رمحه اهلل –

  ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ -وإياكم- : يقول حفظكم اهلل٢السؤال

اّصة ببعض أهل العلم. املرفوع هذا قد تكّلمنا عنه وأنّه قد تتداخل فيه االصطالحات اخلّ الجواب: 
إىل  86 ...وسّلم من قول أول فعل أو تقرير وبعضهم يزيد فنا أنّه ما أضيف إىل الّنيّب صّلى اهلل عليهعر 

وهو نوع آخر، قالوا: ما اتصل سنده بذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم،  املسندأما و  .هذا املرفوع ؛آخره
عند طائفة من العلماء هو مرفوع صحايّب بسنٍد ظاهره  هذا ما اقتضاه احلافظ الذهيب، واملسند

 .حه احلافظ ابن حجركما قّرره ورجّ   ،االتصال

 .ومنهم من ال يفّرق كأيب عمر بن عبد الربّ  

فعندنا املسند واملرفوع واملتّصل ستـَُفّرق بينها، سيكون التفريق أوضح إذا ذكرناها الثالث مًعا، انتبهوا  
عن واملرفوع ما ُروي  ،ىل النيّب صّلى اهلل عليه وسّلماملسند ما روي بسند ظاهره االتصال إ :معي عندنا
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فاملّتصل يُنظر فيه ؛ صلى اهلل عليه وسلمإىل النيب  من قول أو فعل أو تقرير  صّلى اهلل عليه وسّلمالّنيّب 
 .املنتإىل السند و إىل  االثنني معا، واملسند ينظر فيه إىل ،واملرفوع ينظر فيه إىل املنت ،إىل اإلسناد

المبتدع إذا لم تكن بدعته مكّفرة ولم : من المعلوم أّن أهل الحديث يقبلون رواية ٣السؤال
 ؛هذا الظاهر ،"لها" الظاهر الضمير هذا يعود على المكّفرة ،ال، ال تقل هذا) – يكن داعية لها

قال وقد  (-ألنّه أقرب مذكور، ولكن نتأّول لك أّنك قصدت بدعته والتي ال تكون مكّفرة
فسير عن الحافظ بن كثير ما قرأت في عمدة الت -(الصواب أشكل عليّ )–استشكل علّي 

من المجّلد األّول  ١١٩١١في تعليقه على الحديث  -رحمه اهلل تعالى-للعالّمة أحمد شاكر 
ولكّنه  ،نّصه عن معبد الجهني على أنّه أّول من تكّلم في القدرما الذي في المسند  ٣٢٣ص 

عليكم أّن  ىال يخفوكما ، وقال ابن أبي حاتم كان صدوقًا في الحديث ،وثّقه ابن معين ،ثقة
كما سئل اإلمام أحمد ،الّسلف كّفروا القدريّة األوائل الذين نفوا العلم والكتابة كمعبد وغيره 

لم يكن عالما  -جّل وعزّ -اهلل  :إذا جحد العلم إذا  قال :من قال بالقدر يكون كافًرا قالع
 .ل في السّنةأخرجه الخالّ   .كافر  -عّز وجلّ -فجحد علم اهلل  ؛فعلم ،حّتى خلق علما

لشيخ زيد بن حمّمد املدخلي يف منظومة اعتقاد الشيخ حممد بن عبد الوّهاب لأيضا، اجلواب: ذكرنا 
 ،وأّن اإلمجاع منعقد على تكفري هذه الطبقة ،ما يتعّلق بالكالم على معبد اجلهين -تعاىل اهلل رمحه-

معبد اجلهين فالبّد من الّنظر يف هذا نظرًا ّج فيه حبديث ة أنّه ال حيضرين إسناد قائم احتويف احلقيق
إىل حتقيق وحترير حّّت يف  حيتاج فإّنين ال حيضرين شيء يف هذا اآلن. هذا السؤال طبًعا ،مستقاًل 

ألّن بعض األئّمة رمّبا وثّقوا بعض  يف السؤال؛ -وفقه اهلل–، وما ذكره أخونا مسألة توثيق ابن معني
 .اهلل أعلم هبذا احلال .دعتهم أو ظهور بدعتهم هلمهؤالء يف زمن معنّي قبل ظهور ب

فيما يختّص بمسألة الّسابق والاّلحق ذكرت مثًاال -بارك اهلل فيكم-: شيخنا ٤السؤال
 ...للبخاري
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حّبذا أّن اإلخوة الذين يستشكلون شيئا ممّا ألقيه أن يأتوا بالنّص كامال حّّت  ،اجلواب: ما فهمت شيًئا
وكما قلت إن كان  ،وذكرت لكم رقم احلديث على مثاله، ا هذا بالتفصيلفقد شرحن ،نبنّي الوضع

 .جزاكم اهلل خريا ،ونستفيد منكم ،حصل إشكال فاحلمد هلل حنن نتذاكر معكم

لخفيف  اوقال ظاهره االتصال يعني االنقطاع  ،: الحافظ ابن حجر ذكر المسند٣السؤال
 هل هذا يدخل في المسند عند أهل الحديث؟ ،رسال الخفيّ كالتدليس واإل

 .هم من أهل العلمري ونّص عليه غ ،ونّص عليه الّسخاوي ،هذا الذي نّص عليه هو ،اجلواب: نعم

مي أو المخّرمي من باب المؤتلف والمختلف أم : هل اسم محمد بن عبد اهلل المخرَ ١السؤال
 ؟من باب المتشابه

 .واملختلفاجلواب: ال، من باب املؤتلف 

 دخل فيه العدالة والضبط؟ي: قولكم عّدله فالن هل ١السؤال

قالوا  أو ،نعم البّد أن جيتمع فيه، إذا قالوا عدل أو قالوا ضابط فإهّنم يعنون اجتماع األمرينالجواب: 
 .ال ينفّك أحدمها عن اآلخر ،قالوا صدوق يعنون اجتماع األمرين ، أوثقة

ألّن طبقة أتباع الّتابعين يغلب  ؛أّن المحّدثين تعافوا عن المرسل: هل يصّح أن نقول ٨السؤال
 ؟جزاكم اهلل خيًرا -(«خيُر النَّاِس قَ ْرني»الحديث )-« خير القرون»عليها الثّقة عمال بحديث 

 87 ...الصحيح من أقوال العلماء أن املرسل ليس حُبَجة وحنن ،ال: اجلواب

وذكر اثنني وثالثني ُحَجة للقائلني من العقل  ،ا يف املراسيلفمثاًل احلافظ ابن عبد اهلادي صنف كتابً 
وختم البحث  ،وناقشهم يف بعض املواضع ،من القائلني بأن املرسل ُحَجة ،والنقل، من النظر واألثر

وكلهم يدورون  ،بأنه ليس حُبَجة. واحلافظ العالئي يف كتاب "التفصيل يف املراسيل له كالم حنو هذا
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ليس حُبَجة عند مجاهري  واملرسل ؛فيما يتعلق بالكالم على املرسل -رمحهم اهلل-على كالم الشافعي
 م.أهل العل

 متى يكون المزيد في متصل األسانيد علة للحديث؟: ٩السؤال

ألهنا  ؛إذا كان هذا املزيد ضعيًفا أو اضطرب الراوي فيه وما أشبه ذلك، هذه علل يُدرِكوهنا :لجوابا
  الزيادات من الثقاتداخلة يف

ذكر الحافظ في النزهة أن الحديث المنقطع هو الذي يكون بسقوط اثنين أو : ۰۱السؤال
فهل ُيشترط في سقوط الواحد هذا أال يكون في  .وكذا إن سقط واحد فقط ،أكثر غير متواليين

 مبادئ السند ليخرج تعريف..

ما عدا  ،حيذف السند كاماًل  ،ألهنم يشرتطون يف املعلق أن حيذفه إىل قائله ؛ال ُيشرتط هذا: اجلواب 
 .هذا فإنه منقطع يف أي طبقة من الطبقات

 أحد اإلخوة أرسل محاولة تخريج حديث في سنن أبي داود، فهل أرسله لكم؟: ١١السؤال

وهذا  ،وأراجع فيه ما حيتاج إىل مراجعة ،وأستفيد منه ،أنظرهعلى الرحب والسعة،  ،نعم :اجلواب
عليكم إن نشطتم يف  تهي من منت النخبة. وما زلت أكرربعد أن نن الذي العزم أن نفعله إن شاء اهلل

مسألة التلخيص وبعد ذلك نـُرَاجع حّت وحنن مستمرون يف الدراسة أو يف االختبار لالستفادة من 
 .فاملهم هو أن نفهم ؛هذا

 .يطلب مزيد توضيٍح في أنواع العلوهذا : ١٢السؤال

أو أن تكون يف املذاكرة وامللخص الذي  ،إن شاء اهلل تعاىل يف وقت الحق سأوضحها: اجلواب
 .سُيفَعل على طريقة حاشية على هذه النخبة

 .نسأل اهلل التوفيق والسداد للجميع
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 .واحلمد هلل رب العاملني

 .عنيوصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج


